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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-121-01 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Auditoria no Sistema de Organização da Produção. 

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 00, cancela e substitui o PI-300-01, revisão 00, de 27 de abril de 

2009.  

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha as atividades de auditoria descritas no MPR/SAR-121 intitulado 

Certificação de Organização de Produção.  

4. OBJETIVO 

Padronizar as atividades de preparação e execução de auditorias no sistema de empresas. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se aos servidores da Gerência Técnica de Auditoria e Inspeção quando efetuando atividades 

relacionadas a auditoria de Sistema de Organização de Produção. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

AL Auditor Líder 

CP Coordenador de Produção 

EO Evidência Objetiva 

EPI Equipamento de Proteção Individual 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

GTAI Gerência Técnica de Auditoria e Inspeção 

LPC Lista de Peças Categorizadas 

MOP Manual de Organização da Produção 

MPR Manual de Procedimentos 

NC Não conformidade 

PI Procedimento Interno 

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 
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SA Sistema de Acompanhamento 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SOP Sistema de Organização da Produção 

 

6.2. Definições 

Auditoria: Exame sistemático e independente para verificar se as atividades e seus resultados estão 

em conformidade com requisitos especificados e objetivos planejados. No que se refere à fabricação 

de produtos / prestação de serviços aeronáuticos as auditorias podem ser realizadas no processo, no 

produto ou no SOP.  

Adequação da Documentação: Análise destinada a verificar se os documentos e registros 

apresentados pelo requerente atendem aos requisitos, normas e leis aplicáveis. 

Auditoria de Certificação: Exame realizado nas dependências da empresa e destinado a verificar 

se as atividades operacionais estão em conformidade com o regulamento. 

Auditor: Pessoa qualificada para efetuar auditorias. 

Auditor Líder - AL: Responsável pela auditoria com capacidade para gerenciar e conduzir a 

auditoria, e elaborar o formulário F-300-38. 

Auditado: Organização cujo SOP está submetido ao processo de auditoria. 

Coordenador de Produção -CP: Servidor designado pela PPI para administrar o processo técnico-

administrativo da certificação e da vigilância de uma determinada empresa. 

Evidência Objetiva – EO: Informação cuja veracidade é comprovada, com base em fatos obtidos 

através de observação, medição, ensaios ou outros meios. 

Não Conformidade - NC: Não atendimento ao regulamento ou à documentação aprovada. 

AS: Software localizado na INTRANET onde são guardadas as informações do Relatório de 

Auditoria, Dados de Empresa, Auxílio à Lista, etc. Gera também, um número de Rastreabilidade 

para a Atividade. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR/SAR-121 – Certificação de Organização de Produção 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Atividade de pré-auditoria 

8.1.1. Análise de Auditoria 

Análise realizada com base no nível e abrangência das atividades a serem auditadas, considerando 

os seguintes fatores: 

a)  Complexidade do processo produtivo; 

b)  Tempo previsto para preparação, execução, elaboração, emissão de relatórios e outras atividades; 
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c)  Número de auditores e suas respectivas especialidades; 

d)  Ajustes preliminares com o auditado; e 

e)  Localização da auditoria. 

8.1.2. Notificação da Auditoria 

a)  A auditoria é acordada entre as partes (AL e Representante designado oficialmente pela 

Empresa). 

b)  Após a aceitação pela empresa através de carta ou outro documento endereçado à 

ANAC/GGCP, o programa de auditoria será desenvolvido pelo AL no formulário F-300-32. 

c)  O AL insere os dados preliminares no SA, este sistema define um número de rastreabilidade 

do formulário F-300-32 e F-300-38. 

d)  A empresa a ser auditada é notificada formalmente pelo envio do “Programa de Auditoria”, 

com pelo menos 30 dias de antecedência em relação à data prevista para início da auditoria.  

8.1.3. Planejamento da Auditoria 

O AL elabora em coordenação com o CP um programa específico, utilizando o formulário F-300-32. Os 

principais tópicos abordados no programa são: 

a) Tipo de auditoria e abrangência; 

b) Áreas/atividades a serem auditadas; 

c) Composição da equipe auditora; 

d) Elementos do SOP a serem auditados; 

e) Duração das atividades de preparação, execução e elaboração de relatórios; e 

f) Documentos de referência. 

 

8.1.4. Organização da Equipe Auditora 

É de responsabilidade do AL a seleção e a organização dos componentes da equipe auditora.  

A critério do AL, especialistas nas atividades a serem auditadas podem ser incluídos na equipe 

auditora. 

A equipe é sempre composta por, no mínimo, dois auditores. 

Toda a equipe deve ser conhecedora do RBAC 21 e dos MPR em questão.  

Os critérios para escolha da equipe incluem, entre outros: 

a) Conhecimento dos elementos do SOP e de técnicas de auditoria; 

b) Experiência em auditorias de Sistema da Qualidade; 
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c) Habilidade no idioma acordado com o auditado; e 

d) Capacidade para exame da documentação de referência. 

8.1.5. Reunião Preliminar 

A reunião preliminar, convocada pelo AL com a presença da equipe auditora e do CP, visa informar 

os objetivos da auditoria, apresentar a metodologia e discutir o programa previsto.  

Nessa reunião são apresentadas recomendações a serem seguidas durante a auditoria, tais como: 

a) Usar traje social; 

b) Evitar contradição entre os membros da equipe diante do auditado; 

c) Evitar confronto com o auditado em qualquer circunstância; 

d) Comportar-se conforme as exigências do ambiente auditado (silêncio, uso de EPI, restrições 

ao fumo, etc.); e 

e) Observar rigorosamente os limites estipulados pelo Código de Ética do Servidor Público 

Federal. 

8.1.6. Preparação da Auditoria 

Na preparação da auditoria, o AL reúne a equipe auditora, com os seguintes objetivos: 

a) Estudo da documentação aplicável, para: 

i. Familiarizar-se com o SOP implantado pela empresa; 

ii. Informar-se quanto às interfaces organizacionais, bases contratuais, responsabilidades 

da(s) unidade(s) organizacional(is) a ser(em) auditada(s), e de outros dados considerados 

relevantes; 

iii. Conhecer as especificações dos produtos aeronáuticos, os processos de fabricação, de 

controle da produção, as instruções de trabalho e outros documentos pertinentes; 

iv. Estudar as particularidades do projeto aprovado, os ensaios requeridos etc.; 

v. Conhecer os pontos relevantes de auditorias anteriores; 

vi. Tomar conhecimento de NC encontradas por outros setores da GGCP (Inspeção, 

Engenharia e Programas). Essas informações deverão ser obtidas com o CP; e 

vii. Destacar itens categoria 1 e 2 da LPC, processos críticos, processos especiais e ensaios 

não destrutivos, os quais terão prioridade dentre os itens de verificação na auditoria. 

b) Divisão das tarefas de acordo com as habilidades específicas dos componentes da equipe; e 

c) Seleção dos itens aplicáveis do F-300-28. 

8.1.7. Providências Administrativas 
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Após a aceitação pela empresa o AL fornece ao setor responsável os dados necessários às 

providências administrativas. 

8.2. Atividade de execução da auditoria 

Durante a execução da auditoria são obedecidas as seguintes etapas de trabalho: 

a) Reunião de abertura; 

b) Desenvolvimento da auditoria; 

c) Reunião final da equipe auditora; e 

d) Reunião de encerramento. 

8.2.1. Atribuições do AL 

O AL possui as seguintes atribuições e responsabilidades: 

a) Coordenar a auditoria e instruir a equipe; 

b) Estabelecer o ritmo do trabalho; 

c) Liderar as reuniões de abertura e encerramento; 

d) Coordenar a comunicação dentro da equipe; e 

e) Coordenar a comunicação com os representantes da empresa auditada. 

8.2.2. Reunião de Abertura 

Realiza-se uma reunião de abertura entre a equipe auditora e representantes da empresa no início da 

auditoria com os seguintes objetivos: 

a) Buscar estabelecer um clima propício para a auditoria; 

b) Apresentar a equipe auditora; 

c) Apresentar os objetivos da auditoria; 

d) Informar a sequência, duração, datas e horários e, se necessário, ajustar o programa; 

e) Obter a assinatura dos participantes no F-300-34; 

f) Estabelecer o intervalo para a refeição dos membros da equipe; 

g) Esclarecer os requisitos aplicáveis ao SOP; 

h) Solicitar a designação de guias para acompanhar os auditores; 

i) Esclarecer que a auditoria não tem autoridade para interromper as operações da empresa; 

j) Confirmar providências quanto às facilidades necessárias para os auditores (sala de reunião, 

telefone, fax, computador, ponto de rede para uso da internet, impressora, copiadora, cópias do 

MOP, procedimentos e documentos aplicáveis); 
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k) Esclarecer possíveis dúvidas; e 

l) Passar a palavra aos representantes da empresa. 

8.2.3. Desenvolvimento da Auditoria 

Nesta etapa, são observados os itens abaixo: 

a) A auditoria é conduzida segundo o programa estabelecido. O uso do F-300-28 proporciona 

aos auditores uma metodologia sistemática, como referência; 

b) Uma das técnicas para desenvolver uma auditoria é a rastreabilidade. Ela consiste em 

selecionar material, desenho, documento ou outro item adequado ao tipo de verificação que se 

deseja fazer e seguir o seu trajeto (Matéria Prima até o Produto e Produto até a Matéria Prima); 

c) Verificam-se os registros e as evidências objetivas da aplicação dos planos de inspeção, 

procedimentos, normas, especificações etc.; 

d) As NC constatadas são registradas no formulário F-300-38, com a definição dos documentos 

contra os quais são não conformes e a comprovação da evidência objetiva; e 

e) No final de cada dia de trabalho, o AL realiza uma reunião da equipe auditora, onde é 

verificado o andamento da programação e uma análise das NC encontradas. 

8.2.4. Reunião Final da Equipe Auditora 

Ao final da auditoria, o AL reúne a equipe auditora para avaliação das NC e preenchimento do 

formulário F-300-38. 

8.2.5. Reunião de Encerramento 

O AL reúne a equipe auditora e a direção da empresa e/ou seu(s) representante(s) com o propósito 

de: 

a) Reapresentar-se e aos membros da equipe auditora, se necessário; 

b) Explicar o propósito da reunião; 

c) Apresentar o formulário F-300-38, o AL poderá solicitar aos auditores que apresentem seus 

itens específicos; 

d) Informar que a auditoria cobriu uma amostra do SOP, podendo existir outras NC não 

detectadas; 

e) Destacar áreas positivas do SOP, particularmente onde procedimentos e/ou instruções 

tenham provado ser efetivas; 

f) Obter a assinatura dos participantes no F-300-34; 

g) Solicitar que o original do formulário F-300-38 seja assinado pelo representante da empresa, 

no campo próprio; 

h) Fornecer uma cópia do formulário F-300-38 à empresa; 
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i) Solicitar que a empresa encaminhe as propostas de ação corretiva no prazo de 15 dias. Caso 

a proposta de ação corretiva não seja aprovada a empresa deverá enviar nova proposta, em prazo 

a ser definido pelo AL; 

j) Informar à empresa que esta deve encaminhar, em até 90 dias, as EO das ações corretivas; 

k) Esclarecer possíveis dúvidas do auditado; 

l) Agradecer à empresa pelo tempo e cortesia dispensados; e 

m) Comunicar que o formulário F-300-38 será submetido à apreciação do Comitê Executivo da 

GGCP. 

8.3. Atividade de pós-auditoria 

Encerrada a atividade de auditoria o AL em coordenação com o CP, realiza as seguintes atividades: 

a) Insere os dados da auditoria no respectivo formulário F-300-38 no SA; 

b) Analisa o plano de ação e informa a empresa sobre o resultado da análise; 

c) Após aprovação do plano de ação, faz acompanhamento da NC até obter evidência de seu 

encerramento; e 

d) Mantém o SA atualizado. 

 

 

 

07 de abril de 2017 
 

Pedro Henrique Leite Paludo 

Gerente Técnico de Auditoria e Inspeção 


